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Kære Forældre 

I perioden indtil d. 24. januar 2012, har vi fået mulighed for at låne smartphones til vores 

elever, gennem et kommunalt projekt, Vejle Digitale Skole. 

De kan ikke bruges til at ringe eller skrive sms’er fra, men vi får mulighed for at afprøve 

alle de øvrige muligheder, der ligger i denne smarte anordning. 

I bedes derfor tage stilling til om jeres barn må låne en smartphone, på de vilkår der er 

beskrevet på vedlagte bilag. 

Nogle elever får mulighed for at låne smartphonen med hjem, hvis læreren mener de kan 

profitere af at bruge den udenfor undervisningen. Andre får mulighed for at afprøve den i 

skoletiden. Hvis man, som forældre, ikke vil tage ansvaret for at ens barn låner 

smartphonen uden for UV-tiden, bedes man tilkendegive dette på vedlagte bilag. 

 

Venlig hilsen 

Lærerne i Hus Gul 



Kontrakt for lån og brug af Smartphones i Centerklasserne i januar 2012 

Elevnavn:_____________________ 

Jeg er indforstået med at følgende regler gælder for lån og brug af Smartphones i perioden indtil d. 24. jan 2012 

· Telefonen må lånes med hjem, hvis det er aftalt med læreren. 

· Telefon, oplader og høretelefoner skal afleveres ubeskadiget, ellers skal man selv betale for udbedring af 

skader. 

· Der må installeres apps og programmer på telefonen. 

· Telefonen må bruges i undervisningen til formål godkendt af læreren 

· Telefonen må bruges i frikvartererne  

· Telefonen må aldrig bruges til at optage lyd, foto eller video af personer, som ikke er klar over de bliver 

optaget 

Jeg har læst og forstået ovenstående regler.  

Jeg kan miste retten til at låne og bruge Smartphonen, hvis jeg ikke overholder reglerne 

Jeg har lånt Smartphone nr. ……… 

Jeg vil gerne låne en smartphone på ovenstående vilkår 

 

____________________                                    _________________________ 

Underskrift elev    Underskrift forældre 

¨ Jeg vil ikke tage ansvar for at mit barn låner en smartphone udenfor skoletiden  

¨ Mit barn må gerne låne en smartphone, også udenfor skoletiden   



De indbyggede muligheder i 

smartphones 
 Alarmfunktioner 

 Lommeregner 

 Musikafspiller mp3 

 Kamera (billeder + videoer) 

 Lagerenhed  



APPS og programmer 
 Google kalender 

 

 

 

 

 

 Daglig ”agenda” tilsendes hver morgen 

 Advisering 5 min før hver aktivitet 

 



Dansk  

 

 Ordbog 

 Wordfeud 

 Truede ord 

 Reklamefilm   



Matematik 

 

 Math Practice 

 Math workout 

 Tangram 

 Block Puzzle   

 

 



Idræt 

 Endomondo 

 Tid 

 Distance 

 Mellemtid  

 Rute  

 Pace  

 Kalorieforbrug 

 Husker dine træningspas 

 Korresponderer med en web-udgave 

 



Frikvartersaktiviteter 

 Spil   

 Skype 

 Musik  

 Fjollede apps – underholdning og 

tidsfordriv 



Elevers tilbagemeldinger 

 ”Det har været spændende” 

 ”Vigtigt at vise vi kan administrere mobilen” 

 ”Kan altid slå noget op” 

 ”Dejligt altid at være on-line” 

 ”Øv – skal vi allerede af med dem” 

 

 


